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 Resumo da Ata número sete 
 
----Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, pelas dezasseis horas, reuniram os membros do 

Conselho Pedagógico, sob a presidência da professora Ana Cristina Silva, via Teams, com a seguinte ordem de 

trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto um: Informações; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dois: Análise e reflexão dos Resultados Escolares do 2º período; ---------------------------------------------------------------- 

Ponto três: Análise do Relatório de supervisão das AEC; ------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto quatro: Análise dos procedimentos adotados quanto à supervisão em cada Departamento; ---------------------------- 

Ponto cinco: Análise das atividades de articulação vertical; -------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto seis: Aprovação das Informações Prova; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto sete: Análise da Legislação sobre adoção de Manuais Escolares; ---------------------------------------------------------------- 

Ponto oito. Outros Assuntos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A reunião teve início com a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por maioria com uma abstenção -------

Informações: 

 Todas as atividades a realizar ou realizadas devem ser comunicadas à coordenadora de projetos que, por sua 

vez, as comunicará ao Conselho Pedagógico. Em atas de reunião de conselho docentes/ turma deverá ficar 

registado o nível de participação dos(as) alunos nas respetivas atividades.  

 Foi apresentado o relatório final da monitorização dos Planos de Desenvolvimento Pessoal, Social e 

Comunitário (PDPSC) concebidos e implementados pelos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, 

entre 2020 e 2021, no âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE), como uma das 

respostas de reforço da sua ação estratégica no combate aos efeitos educativos provocados pela pandemia 

por COVID-19. 

 Os(as) encarregados(as) de educação dos(as) alunos(as) que necessitam de sair mais cedo devem enviar, com a 

devida antecedência, uma declaração, para o seguinte email: alunos@aepjm.pt.  

 Relativamente à recente integração de alunos(as) ucranianos(as) informa-se que já existe uma docente de 

Português Língua Não Materna (PLNM), do grupo de recrutamento cento e dez. Os(as) diretores(as) de turma 

foram elucidados(as) dos procedimentos: O horário da docente contempla todas as horas da disciplina de 

Português, da turma, que os(as) alunos(as) ucranianos(as) devem cumprir.  

 O Agrupamento irá participar na Culturalverca, no dia quinze de maio, com as seguintes atividades: Robótica 

(todos os ciclos de ensino), canto (alunos(as) da Escola Básica da Malva Rosa) e painéis com apresentação dos 

Projetos Erasmus+ e defesa do Ambiente. 

 As reuniões de avaliação de nono ano, em regime presencial, decorrerão entre os dias sete e quinze de junho 

do presente ano. Devido à realização destas reuniões a Secção de Avaliação reunirá a dezasseis de maio, o 

Conselho Pedagógico a dezoito de maio e, o conselho de diretores(as) de turma de nono ano, reunirá a vinte e 

cinco de maio. 
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 A coordenadora do secretariado de provas externas enviará, às coordenadoras de diretores(as) de turma 

powerpoints explicativos sobre as provas externas. Os referidos powerpoints deverão ser enviados para os(as) 

diretores(as) de turma a fim dos mesmos serem remetidos aos(às) encarregados(as) de educação. Os 

powerpoint analisados nesta reunião deverão ser remetidos, pelas coordenadoras de Departamento, a 

todos(as) os(as) docentes. 

 No dia onze de maio realizar-se-á uma reunião com as coordenadoras de estabelecimento para aferir os 

procedimentos das comemorações de final de ano letivo a serem comunicados às Associações de Pais e 

Encarregados de Educação. 

 A Câmara de Vila Franca de Xira irá agendar uma reunião com a Direção do Agrupamento para acionar o 

Programa “Caleidoscópio”. 

 Nos dias dez, onze e doze de maio, irá realizar-se a receção aos(às) alunos(as) do quarto ano do nosso 

Agrupamento com diferentes atividades nos vários espaços da escola sede. 

Ponto dois  

Foi efetuada a análise e reflexão dos Resultados Escolares do segundo período tendo por base o documento 

que se encontra no separador, da página do Agrupamento – “Observatório da Qualidade” - Relatório de 

Monotorização. 2.ºP 21-22.  

Ponto três  

Atividades de Enriquecimento Curricular de um modo geral, os(as) alunos(as) revelaram um bom desempenho 

por serem essencialmente lúdicas e práticas, o que os(as) motivou na realização e participação nas atividades. 

Nas situações em que se verifica menor empenho dos(as) alunos(as), é consequência do grau de imaturidade e 

falta de concentração. Ao nível do Comportamento, verificou-se uma incidência significativa, na maior parte 

das turmas, nos itens Bom e Muito Bom. Observam-se algumas situações reveladoras de um comportamento 

menos adequado, situações essas resolvidas pela escola, em contacto com os pais/EE.  

Aspetos considerados relevantes:   

 A assiduidade, a pontualidade e a substituição dos profissionais das AEC, à exceção na EB Nº 1 verificando-se 

dificuldade na fixação de profissionais de Inglês, ao longo deste ano letivo, dificultando a integração dos(as) 

alunos(as) na língua, comprometendo o seu desempenho na mesma e nas regras a desenvolver. 

 Atitude pedagógica da maioria dos(as) profissionais das AEC, confirmada pela supervisão. 

 A cooperação dinâmica destes(as) profissionais com a escola, quer nas atividades de articulação integradas no 

PAA, quer em atividades de iniciativa da escola, desenvolvidas durante este período. 

 A comunicação entre os(as) professores(as) titulares de turma e os(as) profissionais AEC. 

 As reuniões mensais realizadas entre os(as) professores(as) titulares de turma e a Coordenadora das AEC. 

 

Ponto quatro  

 As coordenadoras de Departamento mencionaram que estão a dar cumprimento ao estipulado para as 

atividades de supervisão, ainda que, com alguns constrangimentos decorrentes das medidas de segurança e 

proteção associadas ao contágio por Covid -19.  

 A Coordenadora do Departamento da Educação Pré-Escolar, referiu que o foco da Intervisão continuou a 

incidir no domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita. Todos os primeiros momentos agendados já 
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foram cumpridos (com exceção da Calhandriz) e foram partilhados em sede de Departamento sendo 

momentos enriquecedores para a prática educativa. Já foram agendados os segundos momentos. 

 A Coordenadora do Departamento do Primeiro Ciclo, mencionou que a Supervisão/Intervisão Pedagógica está 

a ser cumprida pelos(as) docentes, conforme calendarização em anexo. 

 A Coordenadora do Departamento de Línguas, referiu que está a ser cumprida quer calendarização quer as 

atividades de Intervisão, sublinhando que nas aulas de Coadjuvação esta prática é uma constante, pois os(as) 

dois/duas docentes presentes na aula colaboram entre si quer nas estratégias quer na prática letiva com os(as) 

alunos(as). 

 A Coordenadora do Departamento de Ciências Sociais e Humanas, referiu que os(as) professores(as)  de 

História e Geografia de Portugal e História, já procederam à sua calendarização e encontram-se a planear as 

atividades de supervisão/intervisão, que decorrerão neste terceiro período letivo. Os(as)  professores(as)  de 

Geografia já concluíram as suas práticas tendo preenchido e devolvido à coordenadora, os respetivos 

documentos. 

 A Coordenadora do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais, referenciou que a maioria dos(as) 

docentes dos diferentes grupos disciplinares já realizou a intervisão e apresentou os documentos relativos à 

planificação e reflexão sobre as aulas observadas. A intervisão dos(as)  restantes será concluída no terceiro 

período. A partilha de boas práticas tem sido regularmente efetuada ao longo do ano, tendo os(as)  docentes 

considerado que esta tem sido enriquecedora e produtiva, contribuindo para melhoria e inovação da prática 

docente. O trabalho colaborativo tem contribuído muito positivamente para uma reflexão conjunta e partilha 

de atividades, experiências e metodologias, além de uma aferição interna dos assuntos do grupo, 

departamento e agrupamento, para benefício profissional de todos(as)  os(as)  docentes envolvidos(as). 

 A Coordenadora do Departamento de Expressões, referiu que os(as)  docentes que integram o departamento 

de expressões já concluíram o processo de observação de aulas, inerente à prática super/intervisão 

pedagógica. Os(as)  docentes continuam a entender este processo como um momento de partilha e reflexão 

conjunta sobre a prática letiva e consequente enriquecimento da mesma, traduzindo-se numa melhoria das 

práticas pedagógicas individuais. É assim, globalmente, caracterizado como uma mais-valia, com resultados no 

processo de ensino e aprendizagem dos(as)  alunos(as), permitindo aferir entre pares as melhores soluções 

para o sucesso educativo, relacionando-as diretamente com os conteúdos lecionados, pelo que são da opinião 

que este processo se possa manter nos próximos anos letivos. Os planos de aula e respetivas considerações 

realizadas pelos(as)  docentes, encontram-se arquivados na plataforma teams nas equipas de conselho 

pedagógico e de departamento de expressões e seguem em anexo à presente ata. 

Ponto cinco  

 Articulação Vertical é considerada entre anos de escolaridade e ciclos.  

 No passado mês de janeiro foram realizadas reuniões entre ciclos e preenchidas grelhas com os seguintes 

parâmetros: Identificação das aprendizagens não concretizadas/consolidadas e Propostas de 

estratégias/medidas. Estas reuniões irão, igualmente, ser efetuadas no mês de julho a fim de se uniformizar os 

procedimentos e elaborar as conclusões para serem apresentadas em reuniões, convocadas para o efeito, no 

próximo ano letivo. Igualmente irão ser solicitadas reuniões de articulação, à Direção da Escola Secundária 

Gago Coutinho, no mês de julho.  
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 Relativamente às atividades de articulação previstas todas têm sido cumpridas, operacionalizadas por 

estabelecimento com as aferições necessárias. 

Ponto seis  

 Foram analisadas as Informação Prova das Provas de Equivalência à Frequência de nono ano. Postas à 

consideração as referidas Informação Prova foram aprovadas por unanimidade. 

 Foram apresentadas as Equipas de elaboração das Provas de Equivalência à Frequência e respetivos(as) 

coordenadores(as). Igualmente foi apresentada e analisada a calendarização das referidas provas. 

Ponto sete  

Foi analisada a Circular 16244/2022 (DSDC/DMDDE/ANQEP), de 22/04 sobre Adoção de Manuais Escolares 

com efeitos no ano letivo de 2022/2023. A presente circular estabelece as orientações a respeitar na 

apreciação, seleção e adoção dos manuais escolares e no respetivo registo no “Sistema de Informação de  

Manuais  Escolares  (SIME)”  da  Direção-Geral  da  Educação  (DGE),  em  articulação  com  a  Agência  Nacional  

para  a  Qualificação  e  o  Ensino Profissional, I.P.(ANQEP), para o ano letivo de 2022/2023.  

Ponto oito 

 A Coordenadora de Projetos deu a conhecer ao Conselho Pedagógico a informação enviada pela coordenadora 

do projeto Erasmus Mais “Ludanta Kune”, referente à mobilidade que teve lugar em Portugal entre os dias 

vinte e cinco e vinte e nove de abril. A escola anfitriã foi a Pedro Jacques de Magalhães, tendo estado 

presentes no encontro, as escolas parceiras, Escola Secundária Gago Coutinho de Portugal, Arcipreste de Hita e 

Nuestra Señora de la Esperanza, de Espanha e as Escolas Belgas, Basisschool De Driesprong e School voor 

Buitengewoon Secundair Onderwijs t Vurstjen.  A coordenadora do projeto na escola referiu que a mobilidade 

decorreu com muito sucesso, tendo superado as expectativas iniciais. As atividades previstas e planeadas 

foram todas realizadas tendo o projeto contado com a colaboração de todas as escolas do Agrupamento. 

Alunos e professores dos três países envolvidos mostraram alegria e entusiasmo no projeto, participando 

ativamente nas atividades planeadas.  

 Seguidamente, a coordenadora de projetos do agrupamento informou que, de trinta de maio a três de junho, 

terá lugar a terceira mobilidade do projeto Erasmus Mais “Life is math around us”. A Escola Pedro Jacques de 

Magalhães será a anfitriã e estarão presentes os parceiros provenientes de duas escolas da Turquia, uma da 

Eslováquia e outra da Lituânia. Mencionou ainda que, no âmbito do projeto Erasmus Mais “Sustainability for 

our future”, terá lugar no dia três de junho uma visita de estudo para o grupo de alunos portugueses 

envolvido. Esta visita incluirá uma aula de surf na praia de São Pedro do Estoril e a coleta de lixo marítimo que 

servirá de matéria-prima para a escultura a realizar na escola. A deslocação será efetuada de comboio. 

 A coordenadora do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais informou que no dia sete de maio, 

sábado, alunos(as) do nono ano, vão participar nas Olimpíadas Portuguesas da Química, a realizar no Instituto 

Superior Técnico de Lisboa. 

 No dia cinco de abril, no concurso “Canguru matemático”, participaram cento e dois/duas alunos(as) do quinto 

ao nono ano. Até ao dia vinte três de maio vai ser realizada a competição final online do supertmatik de 

Ciências Naturais (Desafio nacional) e de Cálculo mental (desafio internacional) na qual vão participar os 

alunos apurados na escola.   
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A Presidente do Conselho Pedagógico 

Ana Cristina Silva 

 

A Secretária 

Helena Pires 

 


